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بود  یکسالی  نه!  تازه هم که  تازه ی  بودم.  مونترال شده  وارد  تازه 
برایم  مونترال  زرق وبرق  و  می کشیدم  نفس  را  شهر  این  هوای  که 
بودم که ساقه قطع شده خودم  بود. دنبال ریشه ای  افتاده  از رونق 
در کوچه پس کوچه های  دلیل  به همین  بزنم. شاید  پیوند  آن  به  را 
بود و تماشا می کردم  باز  مونترال بی هدف قدم می زدم. چشم هایم 

اما نمی دیدم. 
ناگهان ایستادم. چیزی در مغزم متوقفم کرد، مجبور شدم چند 

قدمی به عقب برگردم تا دلیل را بیابم.
چند  و  ایران  درباره  کتاب  چند  با  تمیز،  شیشه ای  ویترین  یک 
تابلوی خطاطی، چند تکه تذهیب و بوی وطن. میخکوب شدم و 
از خاک  تکه  ماندم و یک  نبود. من  قلبم گرم شد. کسی داخل 
قدیمی  محله   یک  در  مغازه  یک  تمیز  شیشه های  پشت  ایران 

مونترال.
از آن روز بارها و بارها با خودم برنامه ریزی کردم که برگردم 
به آن محله قدیمی و سراغ صاحبان کالری مکیک را بگیرم 
این  بگویم در آن روز یخ زده و غمگین زمستانی،  آنها  به  و 
ویترین ایرانی چقدر قلبم را گرم و روشن کرد، اما هیچ وقت 

نشد که بشود.
تا اینکه چند ماه پیش و زمانی که برای دیدن نمایشگاه 
»گره« به آنجا رفتم، شنیدم که مکیک قرار است تعطیل 

شود.
یک  پایان  تا  می شود  بسته  مکیک  درهای  حاال  و 
و  سختی  با  آن  در  که  دورانی  بزند.  رقم  را  دوران 
و  هنر  با  بسیاری  یخ زده  قلب های  فراوان  مرارت 

فرهنگ ایرانی، گرم و عاشق نگه داشته شدند.

پایان یک دوران
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معصومه علیمحمدى 
(بهبهانى)

عضو رسمى شوراى 
مشاوران مهاجرت به کانادا

: 514-778-9011
: 514-289-9044
: 514-289-9022
: 021-2289-4567
: 021-8531-2878

موبایل

دفتر کانادا

فاکس

دفتر تهران

تماس مستقیم از ایران

1117 Ste.Catherine west, suite 511 
Montreal, Quebec, Canada,H3B 1H9

info@icpimmigration.com

www.icpimmigration.com
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برنارد لندری، نخست وزیر اسبق کبک در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، 
امروز ششم نوامبر و در سن ۸۱ سالگی و پس از مدت ها تحمل بیماری 

درگذشت.
رهبری پارتی کبکوآ در مارس سال ۲۰۰۱ و زمانی که لوسین بوشار از 
رهبری حزب و نخست وزیری کناره گرفت، بر عهده برنارد لندری گذاشته 
شد. یک هفته بعد او به عنوان نخست وزیر کبک قسم خورد و دوران کوتاه 
دوساله حاکمیت پارتی کبکوا بر استان را تا زمانی که حزب لیبرال در 

سال ۲۰۰۳ قدرت را از دستشان درآورد، رهبری کرد.
پارتی کبکوا  انتخابات همچنان رهبر  از شکست در  بعد  تا دو سال  او 
باقی ماند تا اینکه تصمیم گرفت بازنشسته شده و دنیای سیاست را برای 

همیشه ترک کند.
او در نهم مارس ۱۹۳۷ در روستای سن ژان در نزدیکی ژولیت در استان 
موسسه  در  بعد  و  مونترال حقوق خواند  دانشگاه  در  آمد.  دنیا  به  کبک 

تحقیقات سیاسی پاریس، دوره اقتصاد گذراند.
او از ابتدای به روی کار آمدن ماجرای جدایی کبک از کانادا، یکی از 
ملی گرایانی بود که رویدادهای زیادی را در سال ۱۹۶۰ برنامه ریزی کرد.

لندری به عنوان رهبر پارتی کبکوآ از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ نخست وزیر کبک بود

برنارد لندری، نخست وزیر اسبق 
کبک در سن ۸۱ سالگی درگذشت

مداد
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شهر  در  آن  پیشروی  و  زرد  خط  توسعه  برای  موافقت  با 
النگوی، آینده این شهر قدیمی در ساحل جنوبی رودخانه سن لوران روشن تر 

دیده می شود.
در  تحول  ایجاد  و  زرد  خط  توسعه  منتظر  که  سال هاست  النگوی 
در  پرنت،  سیلوی  النگوی،  شهردار  است.  شهری  حمل ونقل  زیرساخت های 
فهرست  رأس  در  امر  این  به  رسیدگی  که  بود  کرده  اعالم  انتخابات  زمان 
که  امیدوارند  از گذشته  بیش  مردم شهر  دارد. حاال  قرار  خواسته های شهر 

شاهد احداث ایستگاه های چندگانه مترو باشند.
فرانسوا لوگو، نخست وزیر کبک، روز سه شنبه تائید کرد که وزیر حمل ونقل 
جدید کبک این هفته در ارتباط با پروژه ای مهم از شهرداری النگوی بازدید 

کرده است. 

گشایش خط زرد مترو 
در النگوی

خط زرد متروی مونترال در النگوی توسعه می دهد

فرمهر امیردوست
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نخست وزیر گفت: »می دانم که آقای بانرادل دیروز با شهردار دیدار 
ما  دولت  سوی  از  نهایتاً  زرد  خط  که  گفتیم  پیش  ماه  چند  کرده. 

موردبررسی قرار خواهد گرفت.«
شهردار سیلوی پرنت در کمپین های تبلیغاتی خود ایجاد تحول در 
حمل ونقل را در رأس خواسته ها قرار داده بود: عالوه بر توسعه خط 
مترو، تراموا و اتوبوس های سریع السیر نیز در فهرست نیازمندی های 
شهر النگوی دیده می شود. شهردار پرنت می گوید سی سالی می شود 
که در زیرساخت های حمل ونقل در النگوی سرمایه گذاری نشده است.
تعداد  دارد.  وجود  مشکالتی  النگوی  عمومی  حمل ونقل  در  »اآلن 
در  همه چیز  است.  زیاد  ماشین ها  و  اتوبوس ها  آدم ها،  ساختمان ها، 

ترافیک گرفتارشده.«
در حال حاضر سه ایستگاه مترو در طرح های توسعه خط زرد وجود 
دارد و اگر این پیشنهاد ها مورد موافقت قرار گیرد، شش ایستگاه در 
النگوی احداث خواهد شد؛ اما تصویب پروژه ممکن است ده تا دوازده 

سال طول بکشد.
لوگو تأکید کرده است که راه درازی در پیش است. او همچنین در 
با طرح خط صورتی  کند  تأکید  که  نکرد  فراموش  گفتگو  این  پایان 
متروی مونترال که وعده انتخاباتی والری پالنت، شهردار مونترال بود، 

موافقت نخواهد کرد.
»فکر می کنم طبق بررسی های ابتدایی، خط صورتی هزینه کالنی 
در پی خواهد داشت که در مقایسه با تعداد افرادی که از آن استفاده 
می کنند، منطقی نیست؛ اما درها )برای توسعه بقیه خطوط مترو( باز 
است. قباًل هم گفته بودیم که در به روی طرح )توسعه( خط نارنجی 

در الوال باز است.«
شهردار النگوی نظری درباره زمان بندی طرح یا هزینه توسعه خط 

زرد نداده است.
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دو گروه کاله برداری مالیاتی در هندوستان که کانادایی ها را هدف قرار داده 
بودند، کشف شدند. 

کانادایی ها  می گوید   )Canada Revenue Agency( کانادا  مالیات  اداره 
آن قدر تماس قالبی از کاله بردارانی که خود را مأمور مالیات معرفی می کنند، 
دریافت کرده اند که دیگر حتی به تماس مأموران واقعی اداره مالیات هم جواب 

نمی دهند.
به گزارش فاینانشیال پست، سخنگویان اداره مالیات کانادا )CRA( و پلیس 
سواره نظام کانادا )RCMP( می گویند که همه تالش خود را برای به زیر کشاندن 
متقلبانی که به کانادایی ها زنگ شده و خود را مأمور مالیات معرفی می کنند، 
خواهند کرد. در سال های اخیر حجم تماس های تقلبی از طریق کاله بردارانی 
که با ترساندن مردم از بدهی مالیاتی آن ها را مجبور به پرداخت پول از طریق 
ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین کرده اند باالگرفته است. حجم تماس ها باعث 

شده حاال مردم حتی جواب مأموران واقعی را نیز نمی دهند.
پلیس کانادا می گوید با همکاری همکاران خود در هندوستان توانسته حداقل 
دو باند کاله برداری مالیاتی را در هند متالشی و چند ده نفری را نیز اینجا در 
کانادا دستگیر کند؛ اما بااین همه پلیس می گوید که قادر به بازگردان ۱۵ میلیون 
دالری که طی این مدت از حدود ۴ هزار کانادایی، کاله برداری شده، نیست. 

بیشتر تماس های تقلبی به نام اداره مالیات کانادا از هندوستان انجام می شود.
سخنگوی اداره مالیات کانادا هم در ادامه گفت که مأموران CRA هیچ گاه 
در تماس با مردم از کلمات درشت و حمله کالمی به مخاطبان خود استفاده 
نمی کنند و تهدید مردم به پرداخت بدهی مالیاتی به هیچ وجه جایی در مکالمات 
مأموران این اداره ندارد. تماس مأموران اداره مالیات کانادا صرفاً جهت تکمیل 
اطالعات واصله یا رفع ابهام خواهد بود و در صورت بدهی مالیاتی، این موضوع 

از طریق نامه به اطالع شهروندان خواهد رسید.
سخنگوی پلیس در خاتمه افزود که مورد کاله برداری قرار گرفتن می تواند 
هم ازنظر مالی و هم احساسی، افراد را تخریب کند و این قبیل حمالت معموالً 
سالمندان یا تازه مهاجران به کانادا را هدف می گیرد که قدرت دفاع کمتری از 

خودشان دارند.

کانادایی ها جواب مأموران واقعی 
اداره مالیات را هم نمی دهند

 از ترس کاله برداران
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بر  کانادا،  دانشگاه های  از  رتبه بندی ساالنه خود   Infosource موسسه پژوهشی 
اساس درآمدهای پژوهشی آن ها را منتشر کرد. بر اساس نتایج این تحقیق، دانشگاه 
مونترال برترین دانشگاه استان کبک در جذب منابع مالی برای بخش پژوهشی خود 
بوده است. همچنین این دانشگاه در سطح ملی توانسته رکورد ده ساله خود را حفظ کند 

و بعد از دو دانشگاه تورنتو و بریتیش کلمبیا، در جایگاه سوم کانادا بنشیند.
دکتر گی برتون، رئیس دانشگاه مونترال دراین باره به خبرنگاران گفت: »دانشگاهی که 
در تحقیق برجسته است، دانشگاهی است که راه آینده را تغییر می دهد.« او همچنین 
همه  و  پژوهشگران  استادان،  به  را  خود  قدردانی  و  تبریک  مراتب  مایلم  »من  افزود: 
کارکنانی تقدیم کنم که با کار سخت آشکارا توجه مؤسسات مالی و کمک های حمایتی 
محلی را جلب کرده اند. موضوعی که به پیشرفت دانش در جامعه ما کمک می کند و 

تأثیر مثبتی در شکل گیری آینده دارد.«
در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ که در این تحقیق، سال مرجع پژوهشی موسسه اینفوسورس 
بوده است، دانشگاه و مؤسسات پژوهشی وابسته به دانشگاه مونترال مثل پلی تکنیک 
برای  مالی  منابع  دالر،  میلیون   ۵۳۶ جمعاً  توانسته اند   HEC Montréal و  مونترال 
تحقیقات خود جمع آوری کنند. این یعنی سهم هر استاد دانشگاه مونترال از این منبع 
تحقیقاتی  ضرباهنگ  می تواند  که  هنگفتی  پول  است.  می رسیده  دالر  هزار   ۲۷۱ به 

دانشگاه را سریع تر و گام ها را در راه رسیدن به اهداف بزرگ، بلندتر کند.
ارزش کل منابع مالی جمع آوری شده توسط مؤسسات پژوهشی دانشگاه مونترال در 
سال گذشته ۶/۲ درصد افزایش داشته است. این باالترین میزان رشد در استان کبک 
کشور  کل  در  عدد  این  دیگر  سوی  از  اما  است؛  بوده  درصدی   ۹/۰ رشد  میانگین  با 
کانادا ۸/۶ درصد بوده که نشان دهنده افزایش مداوم حجم سرمایه گذاری شرکت ها در 

مؤسسات پژوهشی کاناداست.

دانشگاه مونترال 
برترین دانشگاه کبک 
در جذب منابع مالی

جارچی 
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و  تازه شهرداری مونترال مشاغل و کسب  بودجه  اساس  بر 
کارهای کوچک با معافیت مالیاتی تازه ای مواجه خواهند شد. بر 
اساس این گزارش بر اساس این طرح بیش از ۲۳ هزار رستوران و 
مغازه شهر، شاهد معافیت مالیاتی بین ۸۰۰ تا ۲ هزار دالر خواهند 

بود. 
اگرچه این کاهش مالیات به نظر چندان بزرگ نیست؛ اما گام 
مثبتی از سوی شهرداری مونترال برای تشویق و تقویت کسب و 

کارهای کوچک ارزیابی و با استقبال آن ها مواجه شده است.
پالنت،  والری  برنامه های  از  یکی  شهر  مالیاتی  ساختار  اصالح 
درآمد  از ۶۸ درصد  بیش  در حال حاضر  است.  مونترال  شهردار 
معتقد  شهردار  و  است  مستغالت  و  امالک  مالیات  از  شهرداری 
است این روند باید اصالح شود. این معافیت مالیاتی نخستین گام 
عملی در مسیر اصالح ساختار مالیاتی و در آمدزایی شهرداری به 

شمار می رود. 

معافیت مالیاتی برای مشاغل 
کوچک در بودجه مونترال 

مداد
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گی لیبرته، کارآفرین برجسته مونترالی که نامش به واسطه 
بنیان گذاشتن سیرک خورشید، در سراسر جهان شناخته شده 

است، قصد دارد پروژه دیگری را در مونترال تاسیس کند.
به گزارش شبکه CTV پروژه تازه او یک سالن سرگرمی متحرک 
و هرمی شکل به نام PY1  است که با هدف میزبانی از رویدادهای 
ارایه دست آوردهای فناوری قرار است در بندر قدیمی  هنری و 
قرار  تازه شهر،  این هرم  این طرح،  اساس  بر  تاسیس شود.  شهر 

است در آخر هفته ها به باشگاه سرگرمی شبانه بدل شود. 
لیربته در ویدیوی کوتاهی که این پروژه را معرفی کرده است 
از آن به محلی برای تجربه ای استثنایی و کم نظیر موسیقیایی 
نام برده است که به آخرین فناوری های روز مجهز خواهد بود. او 
معتقد است این هرم به نوعی نقش میزبان اصلی موسیقی شهر را 

ایفا خواهد کرد. 
قرار است این هرم با ارتفاع ۲۸ متر در بندر قدیمی و در پشت 
برج ساعت بنا شود. نخستین کنسرتی که قرار است در این سازه 
برگزار شود برای روز اول ژوئن ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است که 

قرار است ترکیبی از موسیقی، نمایش لیزری و نمایش نور باشد.

هرم بندر قدیم
مداد
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پنج شنبه ۱۵ نوامبر، ساعت ۱۹:۳۰

Maison de la culture de Rosemont–La Petite-Patrie : محل اجرا
هنرمند موسیقی دان، Alejandra Ribera برای آلبوم جدید 
خود با عنوان This Island به تجربه ای نو برای فتح 
و  شور  به  او  میزند.  دست  خود  مخاطب  قلب 
می دهد  اهمیت  خود  نوشته های  در  شادی 
مخاطبش  برای  بیشتر  چه  هر  را  آن ها  و 
تالش   Alejandra.می کند دست یافتنی 
می کند تا کارهایش را به گونه ای بسازد 

که تاریخ مصرف نداشته باشند.
را  اینجا     اجرا  این  بلیت  تهیه  برای 

لمس/کلیک کنید.

و اگر رومئو 
و ژولیت ...

این جزیره

ET SI ROMÉO 
ET JULIETTE...

چهارشنبه ۱۴ نوامبر، ساعت ۱۹:۳۰
محل نمایش: 

Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce

تئاتر » و اگر رومئو و ژولیت ...« با استفاده از هنرهای نمایشی، 
فضای  از  استفاده  و  شعر  و  بدن  حرکات  در  لطافت  آکروباتیک،  حرکات 
با صدا و نورپردازی، نگاهی جدید به دنیای شکسپیر می اندازد.  ایجادشده 
تئاتر رومئو و ژولیت تابه حال بارها و بارها بر صحنه رفته است و قصه ی آن را 
همه می شناسند؛ اما چه می شد اگر دو خانواده شخصیت های اصلی داستان 

سالح های خود را زمین می گذاشتند؟
الزم به ذکر است که این نمایش برای افراد ۸ تا ۱۴ سال در نظر گرفته شده 

است.
توجه کنید که در این نمایش از نورپردازی و انعکاس نور استفاده می شود که 

می تواند برای بعضی افراد دارای حساسیت به نور مناسب نباشد.
برای تهیه بلیت این اجرا اینجا     را لمس/کلیک کنید.

THIS ISLAND

بع
من

˂

بع
من

˂
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جمعه ۱۶ نوامبر، ساعت ۱۹:۳۰
Maison de la culture Frontenac :محل نمایش

چگونه می توان پسِر پدری بود که ظرافت های زبان و نشانه های رفتارهای 
اجتماعی که در آن زندگی می کنیم را نمی شناسد؟ چگونه می توان هویتی 
را درک کرد که در میان دو فرهنگ شکل می گیرد. آن هم زمانی که یکی 

مادرمان  و  پدر  و خاطرات  زبان  با  تنها  را  فرهنگ ها  این  از 
می شناسیم؟ ساشا سمر Sasha Samar هنرمندی با 

اصالت اکراینی است که در تئاتر »پسر چی؟« به 
مسائل موجود میان رابطه ی یک پدر مهاجر با 

پسر خود می پردازد. این دو تالش می کنند تا 
یکدیگر را در تفاوت هایشان بهتر بشناسند.
این نمایش برای افراد زیر ۱۲ سال مناسب 

نیست.
برای تهیه بلیت این اجرا اینجا     را لمس/

کلیک کنید.

شنبه ۱۷ نوامبر، ساعت ۱۱
St Jax Montréal  :محل نمایش

نمایش عروسکی Woânda با یاری از نمایش سایه ها و ویدئو، دنیای 
کوچک لورا Laura را روایت می کند. رؤیاها، خیال پردازی های دختر 
کوچکی در کنار Woânda و دنیای تاریک لوله ها زندگی می کند. به 
کمک این دوستی عجیب وغریب، دخترک از غمی که 
بر دوش می کشد و مسائلی که سرنوشت بر 
سر راهش قرار داده، عبور می کند. لورا 
بیش از هر چیز یاد می گیرد که با 
ترس هایش در برابر ناشناخته ها 
مبارزه کند و نگاهی مثبت به 

آینده داشته باشد.
کودکان  برای   Woânda
نظر  در  سال   ۸ تا   ۴

گرفته شده است.

بع
من

˂

پسر چی؟
FILS DE QUOI ?

بع
من

˂

WOÂNDA
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یکشنبه ۱۸ نوامبر، ساعت ۱۵
Église de La Visitation :محل اجرا

گروه موسیقی Mozaïka تالش دارد تا تلفیقی از موسیقی غرب 
و شرق را درگذر زمان، پدید بیاورد. آن ها از سازهایی 

 bouzouki ،چون پیپا )ساز عود چینی(، عود
و گیتار استفاده می کنند تا در کنار هم 

ترکیبی متفاوت و پویا خلق کنند. 
چهارنفره  موسیقی  گروه  این 

مخاطب را به سفری تازه، با 
موسیقی  به  چشمی  گوشه 
چین،  کشورهای  سنتی 
مجارستان،  ارمنستان، 
دعوت  اندلس  و  ایرلند 

می کند.

دوشنبه ۱۹ نوامبر، ساعت ۱۹
Maison de la culture Maisonneuve :محل نمایش

دهکده ی Hardborough در شمال انگلستان واقع شده است. در سال 
 Florence ۱۹۵۹ زندگی در آن به آرامی در جریان است تا اینکه روزی
 The Old تصمیم می گیرد، یک بنای قدیمی، به نام Green
کتاب فروشی  یک  دارد  قصد  او  بخرد.  را   House
خوش  همه  مذاق  به  تصمیم  این  بیندازد.  راه 
رمان  کتاب فروشی  اینکه  به محض  نمی آید. 
Nabokov با عنوان Lolita را برای فروش 
می گذارد، گویی مردم روستا از رخوت 
خارج شده، به خشونت غیرمنتظره ای 

روی می آورند.
برای تهیه بلیت این اجرا اینجا     را 

لمس/کلیک کنید

کتاب فروشی خانم گرین

بع
من

˂

بع
من

˂

LA LIBRAIRIE DE MADEMOISELLE GREEN

MOZAÏKA
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حماسه ی کولی: 
کویین بر پرده سینما

Bohemian Rhapsody

اکران فیلم Bohemian Rhapsody از دوم نوامبر ۲۰۱۸ 
در سالن های نمایش فیلم استان کبک آغازشده است. این فیلم داستان 
زندگی یکی از مشهورترین و پراهمیت ترین گروه های موسیقی راک به 
نام کویین Queen و خصوصاً زندگی خواننده و نوازنده ی گروه، یعنی 
 Bohemian می کند.  روایت  را   Freddie Mercury مرکوری  فِِردی 
Rhapsody به کارگردانی Bryan Singer  و با بازی Rami Malek در 
ایاالت متحده   انگلستان و  سال ۲۰۱۸ ساخته شده، محصول کشورهای 

آمریکا است.
و  نترس  متفاوت،  داستان شخصیت   Bohemian Rhapsody فیلم 
درخشان فردی مرکوری است و زندگی او را از آغاز همکاری با گروه 
ساخت  مراحل  تا  شد  منجر   Queen تشکیل  به  درنهایت  که   Smile
 Live تاریخی  کنسرت  نهایت  در  و  گروه  خالقانه ی  و  مشهور  قطعات 
 ۱۹۸۵ ژوئیه   ۱۳ در   Live Aid می کند.  روایت   ۱۹۸۵ سال  در   Aid
 Bob توسط موسیقی دان و فعال اجتماعی سیاسی ایرلندی باب گلداف
Geldof و Midge Ure موسیقی دان اسکاتلندی، در لندن و فیالدلفیا 

برگزار شد.

پریسا کوکالن 
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کنسرت Live Aid به منظور کمک به قحطی زدگان اتیوپی برپا شد. در این 
 U2، David کنسرت بزرگ هنرمندان و گروه های موسیقی مشهوری چون
چون  هنرمندان  دیگر  و  لندن  در   Bowie، Dire Straits، Phil Collins
فیالدلفیا  در   Cat Stevens و   Elton John، Madonna، Bob Dylan
نیم  و  یک  حدود  در  مخاطبانی  که  می دهد  نشان  آمار  حضورداشته اند. 

میلیون نفر این کنسرت را در ۱۰۰ کشور جهان دنبال کرده اند.

کویین، ملکه یا پادشاه راک دنیا
»مامان، من یک مرد را کشته ام، یک اسلحه گذاشتم روی سرش 

ماشه را کشیدم، حاال او مرده 
مامان، زندگی تازه شروع شده بود

اما حاال من رفته ام و همه چیز را رها کرده ام 
مامان ... نمی خواستم گریه ات را دربیاورم

اگر فردا دیگر به خانه بازنگشتم
ادامه بده، ادامه بده 

انگار که هیچ چیز اهمیتی ندارد.«

کویین  گروه  خواننده ی  و  نوازنده   Freddie Mercury مرکوری  فردی 
Queen، اجرای خود در Live Aid سال ۱۹۸۵ در لندن را با این جمالت از 
قطعه ی افسانه ای »حماسه ی کولی« Bohemian Rhapsody آغاز می کند.

این  می شود.  شناخته  دنیا  در  مرکوری  فردی  هنری  بانام  بلسارا،  فرخ 
 ۱۹۴۶ سال  در  ُگجراتی،  زرتشتی  پارسی  خانواده ی  یک  در  هنرمند 
متولدشده و در نوامبر ۱۹۹۱ به بیماری مجاری تنفسی مبتال می شود که 
به دلیل ابتالی او به ایدز این بیماری درنهایت منجر به مرگ او می شود. 
مجله ی آمریکایی Rolling Stone نام این هنرمند را در فهرست بهترین 

خوانندگان دنیا قرار داده است.
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در  راک  موسیقی  گروه های  پراهمیت ترین  از  کویین  بریتانیایی  گروه 
توسط   ۱۹۷۰ سال  در  گروه  این  می آید.  به حساب  جهان  در  و  بریتانیا 
Freddie Mercury خواننده گروه، Brian May خواننده و نوازنده گیتار 
و Roger Taylor خواننده و نوازنده ی جاز تشکیل شد. Brian May و 
Roger Taylor از قبل با یکدیگر در گروه Smile همکاری داشتند و با 
ورود فردی مرکوری گروه کویین Queen را به وجود آوردند. یک سال 
پس از تشکیل گروه John Deacon، نوازنده ی گیتار باس به گروه ملحق 

می شود.

فیلم حماسه ی کولی
نام فیلم از قطعه ای جاودانه به همین عنوان الهام گرفته شده است. این 
قطعه که در سال ۱۹۷۵ ساخته شده، بدون شک نقطه ی عطفی بی نظیر 
در تاریخ موسیقی دنیا رقم زده است. بااینکه خیلی از متخصصین در آن 
زمان قطعه Bohemian Rhapsody را بیش ازحد سنت شکن و طوالنی 
با موفقیتی بی نظیر روبرو شد.  این قطعه  آغاز  از همان  اما  می دانستند، 
قرار می گیرد،  اپرایی  Bohemian Rhapsody در دسته موسیقی راک 
تلفیق چند سبک موسیقی ساخته شده  با  و  ساختاری غیرمتعارف دارد 

است.

نگاهی به فیلم حماسه کولی
برخی از منتقدان معتقدند که فیلم بیش ازحد خوش بینانه ساخته شده، 
در برخی موارد حقیقت را کتمان کرده و آن طور که باید به نکات منفی 
واضحی  به شکل  فیلم  است.  نپرداخته  این گروه  تاریخچه ی  در  موجود 
تمرکز زیادی بر روی گرایش های جنسی فردی مرکوری دارد و گاه باعث 
می شود تا خالقیت و ذکاوت گروه و خلق آثار افسانه ای آن ها در سایه 

قرار گیرد.
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به همین دلیل هم می توان گفت که فیلم Bohemian Rhapsody بیشتر 
به داستان زندگی فردی مرکوری می پردازد تا روند شکل گیری این گروه 
موسیقی. زندگی جنسی، داستان های عشقی و ابتالی مرکوری به بیماری 
ایدز نیز بیشتر از آن چیزی که خود او در زمان حیاتش برمال می کرد، مورد 

تمرکز فیلم قرارگرفته است.
بااینکه برخی صحنه ها، خصوصاً در نماهای نزدیک با دندان های اغراق آمیز 
در گریم هنرپیشه، با تصویری که از فردی مرکوری در ذهن داریم مغایرت 
دارد؛ اما نمی توان توانایی هنرپیشه فیلم Rami Malek را در اجرای نقشش 

نادیده گرفت. او به طورکلی تصویری مانا در ذهن برجای می گذارد.
زنده بودن گروه کویین، حضورش که همچنان باقدرت به زندگی خود در 
نمی توان  را   Freddie Mercury و محبوبیت  ادامه می دهد  دنیا  موسیقی 
کتمان کرد. هنوز هم قطعات این گروه را در موقعیت های مختلف گوش 
می کنیم. این ها ازجمله مسائلی هستند که ساخت فیلم و تجسم نقش این 

ستاره را برای هنرپیشه فیلم، سخت تر کرده اند.
به گفته ی MARC-ANDRÉ LUSSIER، روزنامه نگار La Presse، حتی 
اگر این نقد به طورجدی به فیلم وارد باشد که استفاده از برخی کلیشه ها 
زندگی شخصی  و  زندگی هم جنس گرایان  مورد  در  در دهه ۸۰، خصوصاً 
مرکوری بیش ازحد در فیلم محوری است، موجب نمی شود که لذت دیدن 

فیلم از تماشاچی گرفته شود.
زنده  مردم  در ذهن  که همچنان  موسیقی  قطعات  و  بازسازی صحنه ها 
روند جان گرفتنش  و  آن ها  موردعالقه ی  زندگی ستاره ی  روایت  هستند، 
در طول مدت فیلم بسیار دلپذیر است. به نظر می آید قدرت موسیقی راک 
نوای ساز  کویین، محبوبیت هنرمندانش در میان مردم و عطش شنیدن 
آن ها، دقیقاً همان چیزی است که عالقه مندان را برای دیدن این فیلم به 
باید  »نمایش  که  است  ترتیب  بدین  و  می کشاند  کبک  سینماهای  سالن 

ادامه پیدا کند«.
برای تماشای تریلر این فیلم اینجا     را لمس/کلیک کنید.
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کنکاش در یک رژیم غذایی که خود را 
می داند محیط زیست  دوست دار 

پایین و باالی 
گیاهخواری



حتماً شما نیز با افرادی روبرو شده اید که به دلیل 
بعضی ها  نظر  در  رد می کنند.  را  غذاهای مختلفی  بودن،  گیاهخوار 
ولی  می آورد  وجهه  آدم ها  برای  که  است  ژست  نوعی  گیاهخواری 
می توانند  که  می دانند  بااراده ای  افراد  را  گیاهخوارها  دیگر،  برخی 
در مقابل هوسشان به غذاهای چرب و خوشمزه مقاومت کنند؛ اما 
فارغ از اینکه نظر شما درباره گیاهخوارها چه باشد، گیاهخواری یک 
پدیده اجتماعی رو به رشد است که به سرعت بر ابعاد محیط زیستی، 

فرهنگی و اقتصادی اش افزوده می شود.
هم اکنون حدود ده درصد از جمعیت ۳۶ میلیونی کانادا، گیاهخوار 
هستند . اغلب این افراد کمتر از سی وپنج سال سن دارند و بنابراین 
برآورد می شود که در آینده به شکل قابل توجهی بر تعدادشان اضافه 

گردد.
و  کالباس ها  سوسیس ها،  غیرلبنی،  پنیرهای  و  شیرها  انواع 
محصوالت مشابه گوشت که از پروتئین های گیاهی تولید می شوند 
و انواع کیک ها و خوراکی هایی که محصوالت حیوانی از مواد اولیه 
قفسه سوپرمارکت ها خودنمایی  بر  بیش ازپیش  آن ها حذف شده اند، 
در  بیشتری  گیاهی  کافی شاپ های  و  رستوران ها  هرروز  می کنند. 
در  گیاهی  غذاهای  تعداد  بر  زمان  مرور  با  و  می بینیم  اطراف خود 

منوی رستوران های عادی افزوده می شود.
محصوالت  از  برخی  یا  کامل  حذف  به  عام  به طور  گیاهخواری 
هر  اینکه  به  بسته  می شود.  گفته  فرد  یک  غذایی  رژیم  از  حیوانی 
فرد گیاهخوار کدام یک از محصوالت حیوانی نظیر گوشت، لبنیات و 
تخم مرغ را از رژیم غذایی اش حذف کند می تواند در دسته خاصی از 

گیاهخواری قرار گیرد.

زینب یوسف زاده
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دستگاه  شکل  به  توجه  با  اولیه  انسان های  که  هستند  معتقد  برخی 
بعضی  ولی  بوده اند  موجوداتی گیاهخوار  اساساً  آرواره هایشان،  و  گوارش 
این نظر را رد می کنند. آن ها اعتقاددارند همان طور که میمون ها  دیگر 
ابتدا  از  نیز  انسان ها  دارند،  شکارگر  گونه های  آدمیان،  اجداد  به عنوان 
بخشی از غذای خود را از شکار حیوانات دیگر تأمین می کرده اند. به هر 
از مردم  امروزه در میان بخشی  به نظر می رسد گیاهخواری که  صورت 
جهان رایج است با گیاهخواری پیشینیان ما نسبت چندانی ندارد و یک 

پدیده جدید است که باید به صورت مجزا موردمطالعه قرار گیرد.
به غیراز کسانی که از زمان کودکی از خوردن گوشت امتناع می کرده اند 
دهند،  عادت  گوشت خواری  به  را  آن ها  تا  نشده اند  موفق  والدینشان  و 
برمی گزینند،  خود  انتخاب  به  را  گیاهخواری  از  خاصی  نوع  که  کسانی 

معموالً رژیم غذایی شان را با اهداف ویژه ای گره می زنند.

چرا گیاهخواری؟
ازآنجاکه گیاهخواری برگزیدن یک سبک زندگی است، گیاهخوارها معموالً 
بر سر سفره های غذا با این سؤال مواجه می شوند که چرا گیاهخواری را 
انتخاب کرده اند؟ در اغلب مواقع آن ها در پاسخ این پرسش چند دلیل 

مشخص دارند.
از  رژیم غذایی گیاهی سالم تر  اعتقاددارند که  از گیاهخواران  بسیاری 
گیاهخواران  اعتقاد  به  است.  حیوانی  محصوالت  بر  مبتنی  غذایی  رژیم 
گوشت یکی از عوامل افزایش بیماری های سختی چون سرطان، دیابت، 
تولید  باعث  بیماری های قلبی است. چربی اشباع که مصرف زیاد آن  و 
کلسترول بد در خون می شود در گوشت، محصوالت حیوانی و غذاهای 
زیتون  نظیر  گیاهی  چرب  غذاهای  درحالی که  است  زیاد  شده  فرآوری 
و َمغزی جات دارای چربی های غیراشباع هستند که به تولید کلسترول 

خوب در خون می انجامند. 
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و  هورمون ها  تزریق  به  توجه  با  صنعتی  تولید  گوشت های  مضرات 
نیز پیداکرده است. نکته مهم دیگری  افزایش  به دام ها  آنتی بیوتیک ها 
که در مورد غذاهای گیاهی به خصوص گیاهان تازه و خام ذکر می گردد 
وجود مقادیر باالی آنتی اکسیدان است که باعث ارتقا سیستم ایمنی بدن 

و مقابله با بیماری ها می گردد.
دلیل انتخاب گیاهخواری برای بعضی از افراد رعایت حقوق حیوانات 
با  ما هستند، موجوداتی  افراد حیواناتی که غذای  این  اعتقاد  به  است. 
سیستم عاطفی و روانی پیچیده ای هستند که درد و رنج حاصل از کشتار 
یا نگهداری در شرایط نامناسب کارخانه های تولید محصوالت دامی را با 
تمام وجود درک می کنند. ازآنجاکه انسان ها به راحتی می توانند از منابع 
گیاهی نیاز خود را به غذا برطرف نمایند، پس رنج بی پایان حیواناتی که 

به عنوان غذا پرورش می یابند از دیدگاه این گروه اخالقی نیست.
حیوانی  محصوالت  از خوردن  متافیزیکی  یا  مذهبی  دالیل  به  برخی 
اجتناب می کنند. پیروان ادیان شرقی مانند هندوها و بودائیان بر اساس 
آیین مذهب خود از تعداد و یا تمام محصوالت حیوانی اجتناب می کنند. 
روزه در بعضی از مذاهب مانند مسیحیان ارتودوکس با حذف غذاهای 
گیاهخواران  از  بعضی  است.  از سال همراه  ویژه ای  روزهای  در  حیوانی 
نیز گوشت را غذای پرخشونتی می دانند که به نوعی با ترس و وحشت 
مصرف  غذا  به عنوان  وقتی  و  آمیخته شده  کشتار  هنگام  در  حیوانات 
آن ها  می کند.  منتقل  انسان ها  روان  به  را  خشونت  این  انرژی  می شود 

معتقدند که گیاهخواری خوی را آرام تر و رفتار را صلح آمیزتر می کند.
اقلیم  تغییرات  متخصصان  که  دارد  وجود  دیگری  مهم  دلیل  اما 
کاهش  به  را  زمین  ساکنان  که  است  داشته  آن  بر  را  محیط زیست  و 
محصوالت خوراکی دامی و جایگزینی آن با غذاهای گیاهی تشویق کنند.
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آیا غذای ما بر محیط زیست اثر دارد؟
یکی از مشکالتی که امروزه بشر با آن دست وپنجه نرم می کند، افزایش 
انتشار گازهای گلخانه ای به سبب فعالیت های انسانی و درنتیجه افزایش 
دمای زمین است. صنعت پرورش احشام مسئول تولید ساالنه ۶ میلیارد 
تن گاز گلخانه ای و به عبارتی هجده در صد از گازهای گلخانه ای در 
سراسر جهان است. این گازها شامل ۱.۶ تا ۲.۷ میلیارد تن متان حاصل 
نیتروژن  اکسید  تن  میلیارد   ۲ تا   ۱.۳ احشام،  معده  در  غذا  هضم  از 
حاصل از صنعت تولید غذای دام و ۱.۶ میلیارد تن دی اکسید کربن 
حاصل از جنگل زدایی جهت ایجاد مرتع برای پرورش دام است. برآورد 
می شود که با توجه به افزایش جمعیت جهان، میزان تولید محصوالت 
حیوانی تا سال ۲۰۵۰، هفتاد درصد افزایش یابد و این به معنی افزایش 

میزان گازهای گلخانه ای حاصل از تولید محصوالت دامی است. 
برای  نیز  شیرین  آب  مصرف  گلخانه ای،  گازهای  موضوع  به غیراز 
غذاهای حیوانی چندین برابر بیشتر از غذاهای گیاهی است. برای تولید 
هر کالری غذای گوشتی، ۲۰ برابر تولید هر کالری غذای گیاهی به آب 

شیرین نیاز است.
حیوانی  غذاهای  برای  تقاضا  افزایش  که  است  این  دیگر  مهم  نکته 
باعث  به مراتع کشت خوراک دام،  از جنگل  تغییر کاربری زمین ها  و 
محدود  تعداد  به  و  جنگلی  گیاهان  از  گیاهی  گونه های  تنوع  کاهش 
گیاه که غذای احشام هستند می شود. همچنین با جنگل زدایی آشیانه 
تولید تعداد  از جانوران و درنتیجه تنوع حیوانی زمین فدای  بسیاری 

محدودی از حیواناتی می شوند که هدف غذایی انسان ها هستند.
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آیا گیاهخواری توجیه پذیر است؟
است  استوار  فرضی  پیش  بر  گیاهخواری 
بدن  برای  گیاهی  غذایی  رژیم  می گوید  که 
از  بسیاری  ولی  و کامل است،  انسان مناسب 
مخالفان  مخالف اند.  پیش فرض  این  با  افراد 
حیوانی  غذاهای  پروتئین  گیاهی،  رژیم های 
آن ها  بدن ضروری می دانند.  برای سالمت  را 
 B معتقدند که منبع اصلی ویتامین های گروه
میزان  بر روی  B12 که  ویتامین  و مخصوصاً 
می گذارد  اثر  خون  قرمز  گلبول های  تولید 
که  کسانی  همچنین  است.  حیوانی  غذاهای 
هستند  گیاهی  صرفاً  غذایی  رژیم  مخالف 
حیوانی  محصوالت  مصرف  عدم  که  معتقدند 
و  می گردد  کم خونی  و  کلسیم  کاهش  باعث 
کمبود  باعث  دریایی  محصوالت  مصرف  عدم 

ویتامین D در بدن می شود.
بر همین اساس گروهی از گیاهخواران فقط 
گوشت قرمز و مرغ را از رژیم غذایی خود حذف 
می کنند ولی همچنان ماهی مصرف می کنند. 
گیاهخوار  نیمه  گیاهخواران  از  گروه  این  به 
)Semi-Vegetarian( گفته می شود. برخی از 
گیاهخواران نیز از خوردن هر گوشتی احتراز 
می کنند ولی همچنان لبنیات و تخم مرغ را در 
رژیم غذایی خود دارند. این دسته به وجترین 

)Vegetarian( ها مشهور هستند.
تمام  اعتقاددارند  گیاهخواران  از  بعضی 
نیازهای بدن از محصوالت گیاهی قابل تأمین 
است و دانه های گیاهی نظیر حبوبات و مغزی 
جات می توانند پروتئین و کلسیم موردنیاز بدن 
 B12 انسان را تأمین کنند. همچنین ویتامین
تخمیری  نوشیدنی  دریایی،  جلبک  نوعی  از 
کومبوچا یا مکمل های موجود در داروخانه ها 
قابل تأمین است. به این دسته از گیاهخواران 
)Vegan( می گویند. گیاهخواران وگان  وگان 
معموالً از چرم و پوست حیوانات نیز استفاده 

نمی کنند.
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از  بسیاری  دوای  را  گیاهی  رژیم  که  گیاهخوارها  از  دیگری  دسته 
بیماری های صعب العالج می دانند، به رژیم غذایی خام گیاهی به عنوان 
فقط  که  را  گیاهخواران  این گونه  می کنند.  نگاه  درمان  برای  روشی 
گیاهخوار  خام  می کنند  استفاده  نپخته  و  گیاهی  طبیعی  غذاهای 
یا  غذاها  پختن  که  اعتقاددارند  گروه  این  می گویند.   )Raw-Vegan(
اعمال هرگونه فرآیند که موجب تغییرات شیمیایی در غذاها شود )مانند 
در  موجود  آنتی اکسیدان  شدید  کاهش  باعث  سبزی ها(  کردن  ترشی 
غذاها می گردد و اثر حیات بخش آن ها را از بین می برد. بر اساس نظر 
این دسته، کنار گذاشتن غذاهای دامی و خوردن غذاهای گیاهی خام، 
به سرعت سطح ایمنی بدن افراد را ارتقا می دهد و باعث می شود که بعد 

از مدتی بسیاری از بیماری های آن ها شفا یابد.

آیا گیاهخوار شویم؟
رژیم های  مضرات  و  فواید  مورد  در  تب وتابی  پر  بحث های  درحالی که 
گیاهی در حوزه تغذیه و سالمت در جریان است، مسائل محیط زیستی 
پیچیدگی های جدیدی را به آن افزوده است. روش های پرخشونت تولید 
انبوه محصوالت دامی که زندگی طبیعی موجودات زنده ای مانند گاوها، 
مرغ ها، گوسفندها و خوک ها را در سراسر جهان از آن ها گرفته و آن ها 
را صرفاً به عنوان ابزاری در دست انسان قدرتمند می بیند، پای مسائل 

اخالقی را نیز به این داستان گشوده است.
با توجه به آخرین تغییرات هرم غذایی که تائید بخش قابل توجهی از 
متخصصین تغذیه را دارد، سبزی ها و غذاهای تازه گیاهی به قاعده هرم 
منتقل شده اند و اهمیتشان بیشتر شده است و سهم و اهمیت محصوالت 
بنابراین  است؛  گشته  سابق  از  کم رنگ تر  سالم  رژیم  یک  در  حیوانی 
گیاهی کار چندان ساده ای به  افراد به یک رژیم صرفاً  هرچند توصیه 
نظر نمی رسد ولی می شود گفت که اگر برای سالمتی و محیط زیست 
دامی  محصوالت  مصرف  می توانید  هستید  قائل  اهمیت  خود 

خود را تا جای ممکن کاهش دهید تا دنیای 
تجربه  را  پاک تری  و  صلح آمیزتر 

کنید.

داستان روز شماره ۱8/۳۳ آبان ۱۳۹۷/ 30





)بخش اول(

پیرمردی به همراه نوه اش در جزیره ای زندگی 
شش  برادری.  یا  خواهر  نه  و  داشت  مادر  و  پدر  نه  پسرک  می کرد. 
غول که کیلومترها دورتر زندگی می کردند همه شان را کشته بودند. 
پسرک هرگز هیچ کس را غیر از پدربزرگش ندیده بود. آن ها باهم در 
خوشبختی زندگی می کردند. پیرمرد، پسرک را بسیار دوست داشت و 
خیلی با او مهربان بود. همچنان که پسرک َقوی می شد و قد می کشید 
جوانی  مرد  که  زمانی  تا  کند  شکار  چگونه  می داد  یاد  او  به  پیرمرد 

می شود شکارچی ماهری باشد.
با  روز هنگامی که پسرک در جنگل قدم می زد صدایی شنید.  یک 
تعّجب به سوی صدا برگشت چون هرگز غیر از پدربزرگش صدای کس 
دیگری را نشنیده بود. هرچه نگاه کرد کسی را ندید ولی بازهم صدا را 

شنید که می گفت: »تو روزی پَر سفید خواهی بود.«
به اطرافش نگاهی انداخت و سپس متوّجه چیزی شد که فکر می کرد 
به  سینه  از  که  بود  مردی  حقیقت  در  ولی  است  خشکیده  درختی 
پایینش از چوب بود. به نظر خیلی پیر می رسید و به زمین چسبیده 
بود. مرِد چوبی هنگامی که دید مرِد جوان به او نگاه می کند گفت: »بیا 

اینجا، می خواهم چیزی به تو بگویم. 

ترجمه: گلرنگ درویشیان 

َپر سفید
داستان های عامیانه بومیان آمریکا 
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پسری  روزی  می گوید  که  دارد  وجود  قدیمی  باوری  تو  قبیله  در 
لباسش  به  را  بزرگی می شود. پر سفیدی  خواهد آمد که جنگجوی 
خواهد زد که نشاِن شجاعت و مهارت های بسیارش است. تو همان 
پسر هستی. وقتی به خانه رفتی یک پر سفید، یک پیپ و یک کیسه 
تنباکو پیدا خواهی کرد. پر سفید را در موهایت بگذار و تنباکو را هم 
دود کن و با پیپ بِکش. خواهی دید که دود تبدیل به کبوتر خواهد 
شد. این هم نشانه دیگری است که تو مردی عاقل و شایسته خواهی 

بود.«
پیرمرد از سخن گفتن بازایستاد و پسر جوان به خانه برگشت. پر 
بودند. همان کاری  افتاده  پیدا کرد که گوشه ای  را در کلبه  و پیپ 
را که پیرمرد گفته بود انجام داد و هنگامی که تنباکو را دود کرد از 
پیَپش کبوترهایی آبی و سفید به پرواز درآمدند. پدربزرگش دید که 
از در کلبه شان به بیرون پرواز کردند و خیلی غمگین شد  کبوترها 
نوه کوچکش دیگر مردی جوان است و  اکنون  چون می دانست که 
به زودی او را ترک خواهد کرد. سپس پیرمرد وارد کلبه شد و مدتی 
را درباره شش  به مرد جوان همه چیز  باهم صحبت کردند.  طوالنی 
غولی که خواهرها و برادرهایش را کشته بودند گفت و مرِد جوان که 
دیگر لقبش پر سفید بود، گفت: »فوراً می روم و آن ها را پیدا می کنم 

و می ُکشم چون آن ها به قبیله ما خیلی ظلم کردند.«
پدربزرِگ پیر گفت: »نه به این زودی نرو. مدتی صبر کن تا بزرگ تر 

و قوی تر شوی.«
مرِد جوان قول داد که چند ماه صبر کند.

یک روز در جنگل مشغول شکار بود که بازهم از کنار مرِد چوبی 
گذشت. شنید که مرد چوبی می گوید: ای پِر سفید، به من گوش کن. 
باید تا چند روز دیگر بروی و دنبال غول ها بگردی. آن ها در کلبه ای 
آنجا رسیدی  به  وقتی  زندگی می کنند.  این جنگل  بزرگ در وسط 
باید از آن ها بخواهی که یکی یکی با تو مسابقه بدهند. شاخه ای نازک 
بگیر، جادویی است  را  او داد و گفت: »این  به  از درخِت مو  و سبز 
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و غول ها نمی توانند آن را ببینند. هنگامی که می َدوی چوب را روی سِر 
غول ها پرت کن. آن ها زمین می خورند و می افتند.« پِر سفید از پیرمرد 

تشکر کرد و چوب را به خانه برد و به پدربزرگش نشان داد.
چند روز بعد آماده رفتن شد. خیلی راهی نرفته بود که به کلبه غول ها 
رسید. غول ها وقتی دیدند که پِر سفید به سمتشان می آید فریاد زدند: 
»اوه، پِر سفید دارد می آید. همان مرِد کوچکی که قرار است کارهای بزرگی 
انجام دهد.« اّما وقتی نزدیک تر شد، تظاهر کردند که از او خوششان آمده 
و به او گفتند که چقدر شجاع است. می خواستند فریبش بدهند تا او فکر 
باور نکرد  را  باهم دوست هستند، ولی مرد جوان حرف هایشان  کند که 
چون می دانست که آن ها دشمنش هستند. از آن ها پرسید آیا حاضرند با 

او مسابقه بدهند و غول ها هم قبول کردند.
بزرگ ترین غول گفت: »اّول با کوچک ترینمان شروع کن«. پس مسابقه 
آغاز  نقطه  به  دوباره  و  می دویدند  درخت  یک  سمت  به  باید  شد.  آغاز 
زودتر  بود. هرکس  نشانه گذاری شده  آهنی  ُگرز  با یک  که  برمی گشتند 
می رسید باید گرز را برمی داشت و دیگری را می ُکشت. پِر سفید شاخه 
مو را روی سر جوان ترین غول پرتاب کرد و او هم تلوتلو خورد و افتاد. 
پر سفید دوید و گرز آهنی را برداشت و غول را ُکشت. روِز بعد با غول 
جواِن دیگری مسابقه داد و او را هم به همین شکل ُکشت. هرروز همین 
کار را تکرار کرد تا این که تنها بزرگ ترین غول برای مبارزه باقی ماند که 
البته از همه هم خطرناک تر بود. پر سفید می دانست که اگر با او مسابقه 
بدهد می تواند او را هم بُکشد پس تصمیم گرفت که صبر کند و گفت که 
از آخرین مبارزه پدربزرگش را ببیند.  می خواهد به خانه برگردد و قبل 

وقتی از جنگل می گذشت مرِد چوبی صدایش کرد و گفت ...

ادامه در شماره هفته آینده
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برای افرادی که دهه ی شصت میالدی را به چشم ندیده اند 
شاید قصه ی اولین فرود انسان ها بر روی ماه حقیقت ساده و پذیرفته شده ای 
به نظر بیاید، بدون اینکه به واقع توانایی بشر در سفرهای خارج از اتمسفر 
زمین آن هم با فّناوری که در قیاس با امکانات امروز ابتدایی و ناچیز بودند 
ـ را قدر بدانیم. دراین بین تماشای فیلم هایی با موضوع پروژه های فضایی 
ناسا می تواند به ما درک بهتری از این دستاورد شگفت انگیز بدهد، هرچند 
اگر با چنین هدفی به تماشای فیلم نخستین انسان بنشینید ممکن است 
تا حدی توی ذوقتان بخورد، چراکه تمرکز دیمین شزل در این اثر نه روی 
زندگی  روی  بلکه  دانشمند،  عده ای  گروهی  تالش  و  ماجرا  علمی  ارزش 

شخصی نیل آرمسترانگ است.
جاش سینگر فیلم نامه ی نخستین انسان را بر اساس کتابی نوشته که 
توسط جیمز آر.هنسن در سال ۲۰۰۵ از زندگی نیل آرمسترانگ فضانورد 
مشهور آمریکایی منتشر شد. سینگر که پیش تر برای نوشتن فیلم نامه ی   
Spotlight )۲۰۱۵( برنده ي اسکار شده بود، عالوه بر کتاب آقای هنسن 
برای  نیز  داشت  آرمسترانگ  خانواده ي  با  که  طوالنی  مصاحبه های  از 
انتظار داشت قصه ای که  بنابراین می توان  او استفاده کرد؛  شناخت بهتر 
او از شخصیت و زندگی نیل آرمسترانگ روایت می کند دقت قابل قبولی 
نیل،  آرمسترانگ پسر کوچک  به گفته ی مارک  روایتی که  باشد،  داشته 
صادقانه ترین بازگویی از پدرش تا به امروز به شمار می آید. شزل در این 
فیلم به بخش ظریف تری از ماجرای فرود بر ماه می پردازد: چه وقایعی در 

پیشگام غمگین
که  فضانوردی  قصه ی  انسان:  نخستین 
غم بزرگش را به کاری بزرگ تبدیل کرد

فاطمه موسوی
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زندگی یک فرد می تواند باعث شکل گیری رؤیایی به ظاهر غیرممکن در او 
شود؟ و سؤال مهم تر اینکه برای رسیدن به این رؤیا چه چیزهایی را باید 
تحمل کرد؟ تالطم در زندگی خانوادگی؟ مرگ دوستان؟ سروکله زدن با 

سیاست مدارانی که تمام نگرانی شان دالرهای مالیات دهندگان است؟
سال  )از  می دهد  پوشش  را  آرمسترانگ  زندگی  از  سال  که هشت  فیلم 
مأموریت  که   ۱۹۶۹ جوالی  تا  بود  ناسا  برای  آزمایشی  خلبان  که   ۱۹۶۱
تراژدی مرگ  است  معتقد  رساند( ظاهراً  انجام  به  موفقیت  با  را  آپولو ۱۱ 
دختر دوساله ی نیل محرک اصلی او در تالش برای رسیدن به هدفی دور 
از دسترس بود: فرود بر روی ماه. اگر فیلم های دیگر دیمین شزل را دیده 
به  رسیدن  دنبال  به  که  شوریده ای  هنرمند  رایج  تم  متوجه  حتماً  باشید 
رؤیاهایش است شده اید. میا و سباستین در الاللند را به خاطر بیاورید: هر 
دو با الهام از افرادی که برایشان مهم بوده اما از دنیا رفته اند )خاله ی میا 
به اندازه کافی قدر  از دید سباستین  بازیگر بود و هنرمندان جازی که  که 
ندیده بودند( تمام تالش خود را صرف تحقق رویایشان می کنند و دراین بین 
بهای سنگینی نیز در انتظارشان است: هر دو عشق زندگی شان را از دست 
می دهند؛ اما نگاه پرحسرت آن ها به یکدیگر در انتهای فیلم ما را نیز دچار 

این شک می کند که آیا ارزشش را داشت؟
حاال در فیلم نخستین انسان نیز با داستان مشابهی مواجهیم. شزل که 
معتقد است فرود روی ماه لحظه ي نمادین و شاعرانه ای است و دست کمی 
واقعه  این  علمی  مبناهای  درگیر  اینکه  به جای  ندارد،  هنری  اثر  یک  از 
روست  همین  از  می گیرد.  پیش  در  را  احساسی  و  روایی  رویکردی  باشد 
که کارگردان تا جایی که بتواند بر لحظات مشترک نیل و دخترش کارن 
تأکید می کند. صحنه الالیی اول فیلم را به یاد بیاورید: »من ماه را می بینم 
و ماه مرا و از البه الی برگ های درخت بلوط پیر می درخشد، بگذار نوری 
ارتباط  فیلم  ساده،  الالیی  همین  از  بتابد.«  محبوبم  بر  می بینم،  من  که 
که  می بینیم  بارها  ادامه  در  و  می کند  روشن  برایمان  را  ماه  و  کارن  بین 
ماه در  نقش  است.  مانده  ثابت  ماه  بر روی  نیل  البته خود  و  نگاه دوربین 
قصه ای که شزل برایمان روایت می کند بی شباهت به نقش فانوس دریایی 
سبزرنگ در کتاب )و البته فیلم( گتسبی بزرگ نیست. گتسبی عادت داشت 
از ساحل غربی به نور سبزرنگی که به سختی از ساحل شرقی و در نزدیکی 
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خانه معشوقه اش دیزی پدیدار بود خیره شود. نوری که اگرچه دور بود اما 
که  همان طور  می رسید.  نظر  به  دیگری  زمان  هر  از  نزدیک تر  درعین حال 
فانوس سبزرنگ نمادی بود از آینده ی دلخواه و وصال محبوب برای گتسبی، 
در اینجا ماه برای نیل هم نمادی است از هدفی که برایش تالش می کند 
و هم یادآور دخترک خردسالش که دیگر در دنیای ما نیست. شاید ماه در 
دسترس ترین مکان برای نزدیک تر شدن به کارن باشد. شاید به همین دلیل 
است که سازندگان تصمیم گرفتند صحنه ای که نیل دستبند کارن روی ماه 
جا می گذارد را در فیلم بگنجانند، اتفاقی که هرگز به طور رسمی از جانب 

خانواده ی آرمسترانگ تائید نشد.
آنچه از فیلم دریافت می شود این است که آرمسترانگ شاید برای کنار 
آمدن با فقدان کارن و شاید هم برای فرار از آن تصمیم می گیرد خود را 
وقف کار و هدفش کند؛ اما بهایی که آرمسترانگ برای این کار پرداخت، 
دوری بیشتر و بیشتر از همسرش بود. اگر این نکته را هم در نظر بگیریم 
که مرگ کارن در سالگرد ازدواج نیل و جنت اتفاق افتاد شاید از جدایی 
نهایی این زوج چندان هم تعجب نکنیم. ظاهراً در ابتدا سازندگان نیز پایان 
غمگین تری را برای رابطه این دو در نظر گرفته بودند اما با توجه به این که 
آن ها تا ۲۵ سال بعد از وقایع فیلم نیز در کنار یکدیگر ماندند این پایان بندی 
تغییر کرد. در انتها ما صحنه دیدار دوباره جنت و نیل پس از بازگشت او از 
ماه را داریم: زوجی که از پشت شیشه ضخیم قرنطینه تالش می کنند دست 
هم را بگیرند، نشانه ای از اینکه این دو همچنان به یکدیگر اهمیت می دهند 

اما حائلی دراین بین هست که هرگز نمی شکند.
این فیلم بیشتر از هر چیزی نمایش دهنده ی یک ادیسه ي فضا ـ  نهایتاً 
زمانی است و توصیه می شود تماشای آن را از دست ندهید. گرچه ازنظر 
کافی جذاب  به قدر  ماه  روی  فرودش  نهایتاً  و  آپولو  پرتاب  من صحنه های 
بود، اما اگر شما هم از آن جمله عاشقان فیلم های فضایی هستید که منتظر 
جلوه های ویژه ي کامل و بی نقص اند شاید بهتر باشد عمده ی توجه خود را 
بر مسیری متمرکز کنید که یک انسان دردکشیده طی کرده است. هرچه 
باشد اسم فیلم نخستین انسان است نه نخستین آپولویی که بر ماه نشست.

برای تماشای تریلر این فیلم اینجا     را لمس/کلیک کنید.
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و  استنلی  داستان جام  به  »مداد«  در  هفته گذشته  هدی حسینی
تاریخ مسابقات هاکی روی یخ در کانادا پرداختیم. مسابقاتی که 
هواداری  جمعیت های  و  می رود  شمار  به  کشور  این  ملی  ورزش 
پرشوری را به ورزشگاه ها می کشد. در این مقاله به طور مختصر به 
قوانین و روش انجام بازی پرداخته شده است تا عالقه مندانی که 
و  کرده  دنبال  را  آن  بتوانند  ندارند،  ورزش  این  با  قبلی  آشنایی 

آشنایی مقدماتی با روش بازی آن پیدا کنند.

شش در برابر شش
برای مردم جذاب کرده  چیزی که مسابقات هاکی را دستکم در کانادا 
موسیقی  آن  در  که  جایی  است.  ورزشگاه  سروصدای  و  پرشور  فضای 
روی  دوربین ها  شدن  زوم  و  بزرگ  تلویزیون  صفحه های  و  تبلیغات  و 
هواداران در وقفه های بازی، دست به دست هم داده اند تا تماشاگر خودش 
را در این مصاف های تن به تن شریک ببیند. بازیکنان هم با آن محافظ های 
رنگارنگی که به تن کرده اند بزرگ تر و قوی تر از آدم های عادی به نظر 
می آیند، چیزی شبیه ابر انسان ها که تماشای مبارزه شان به هواداران این 
مجال را می دهد که در عالم واقع شاهد یک زورآزمایی باشند. مبارزه ای 
که تنها قوی ترین ها در آن پیروز نمی شوند. بلکه باید سرعت و دقت و 

تکنیک را هم در نظر گرفت.
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پست ها و قانون گل
است که هرکدام پست های  بازیکن تشکیل شده  از شش  تیم هاکی  هر 
مختلفی دارند. دروازه بان، بال های چپ و راست، بازیکن میانی و دفاع های 
چپ و راست. هر مسابقه سه بخش بیست دقیقه ای دارد. زمان بندی بازی 
هم به این صورت است که فقط مدتی که پوک یا همان توپ روی یخ در 
حال گردش است به عنوان زمان بازی محسوب می شود و به هر دلیلی 
بعدازاین سه ست  اگر  را حساب نمی کنند.  بازی متوقف شود آن زمان 
اولین تیمی که گل  و  اضافه می کند  اعالم وقت  بازی مساوی شد داور 
بزند برنده بازی است. به همین خاطر است که مسابقات اصوالً بیشتر از 
یک ساعت طول می کشد و در این میان تماشاگران با موسیقی، تصاویر 
تلویزیون های بزرگ و تبلیغات سرگرم می شوند. هر وقت پوک از دروازه 
تیمی رد شد گل به ثمر رسیده است. البته به شرطی که فقط با قسمت 
کج چوب هاکی که در پایین آن واقع شده این ضربه زده شود. گل هایی 

که با پا یا دست زده شوند مردود خواهند شد.

اخراجی ها و باکس مجازات
در کنار نیمکت های کنار زمین که اعضای دو تیم روی آن ها می نشینند 
یک قسمت دیگر هم هست: قسمت تنبیه یا مجازات. تنه زدن، پشت پا 
انداختن و هل دادن ازجمله خطاهای معمول در هاکی هستند که چهره 
خشنی به این ورزش داده. برحسب نوع خطایی که یک بازیکن در بازی 
مرتکب می شود داور ممکن است تصمیم بگیرد که بازیکن خاطی برای 
این قسمت  در  و  برود  باید  بازیکن  آن وقت  ترک کند.  را  زمین  دقایقی 
تنبیه بنشیند تا دوباره نوبتش برای برگشتن به بازی فرا برسد. در این 
یار  میان تیم مقابل شانس خوبی به دست می آورد چون حریفش یک 

کمتر دارد و می تواند از این فرصت برای گل زدن بهره ببرد. 
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به  باید  داشته  اخراجی  یار  یک  که  تیمی  موقعیت هایی  چنین  در 
تاکتیک های مربی اش اتکا کند تا این چند دقیقه را دوام بیاورد و 
جلوی حریفی با یک بازیکن بیشتر دوام بیاورد. البته این امکان هم 
وجود دارد که هر دو تیم تقریباً هم زمان یک بازیکنشان را از دست 

بدهند که در این صورت دوباره با همدیگر هم تراز خواهند شد.

این آفساید بحث برانگیز
این معنی که در هر  به  آفساید گرفته می شود  این ورزش هم  در 
دروازه  از  قبل  آبی  خط  نمی شود.  پذیرفته  زده شده  گل  شرایطی 
آن  به  از گل زدن  قبل  باید  مهاجم  بازیکن  که  است  همان خطی 
توجه کند. اگر هر دو اسکیت بازیکن از این خط بگذرد اعالم آفساید 
می شود. وقتی بازیکنی در آفساید باشد عماًل کل تیم او در آفساید 
قرار دارد. اگر به بازیکنی پشت این خط آبی پاس داده شود هم این 

حرکت آفساید اعالم می شود.

لوازم و تجهیزات
بازیکنان هاکی کلی لوازم و وسیله سنگین دارند که با پوشیدن آن ها 
باید وزن سنگینی را تا آخر مسابقه تحمل کنند. کاله، محافظ شانه، 
محافظ آرنج، محافظ زانو، شلوار مخصوص و به همه این ها اسکیت ها 
را هم باید اضافه کرد. اخیراً در لیگ ملی هاکی قانون جدیدی را به 
اجرا درآورده اند که بر اساس آن از حجم و اندازه محافظ های شانه 
داشت  خواهند  کوچک تری  جثه های  بنابراین  می شود  کم  بدن  و 
احتمال  و  بازیکنان  مورد سالمت  در  را  نگرانی هایی  مسئله  این  و 
مصدومیت های شدید آنان به خصوص در مورد دروازه بان ها که آماج 
ضربات متعدد پوک یا توپ یا حتی مشت و لگدها و ضربات چوب 

هاکی قرار می گیرند.
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کیلینیک دندانپزشکی 

ویلری

دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

61, rue Villeray 
métro De Castelnau
Montréal, Qc. H2R 1G2

تلفن: 5۱4۲700077

tel:5142700077


وقتی دشمن بدن را 
تقویت می کنیم

در سال های اخیر با افزایش سرعت مقاوم شدن باکتری ها، 
بحث بر سر استفاده درست از آنتی بیوتیک ها و مقاومت آنتی بیوتیکی افزایش یافته 
اما  به نظر نرسد،  افراد شاید آن قدرها مهم  از  برای بسیاری  این مسئله  است. 
زمانی که متوجه شوند که رفتار آن ها تا چه میزان در این افزایش سرعت تأثیر 
به  بیشتر  باشد  خطرناک  می تواند  اندازه  چه  تا  آنتی بیوتیکی  مقاومت  و  دارد 
آن توجه می کنند. به همین مناسبت از سال ۲۰۱۵ سازمان بهداشت جهانی 
مقاومت  افزایش  مورد  در  آگاهی سازی  به  نوامبر  ماه  در  را  هفته  یک  هرسال 

آنتی بیوتیکی اختصاص داده است که امسال ۱۲ تا ۱۸ نوامبر است.
مصرف آنتی بیوتیک در جوامعی مانند ایران بسیار خواهان دارد و اغلب جامعه، 
آنتی بیوتیک یا چرک خشک کن را دوای تمامی بیماری های تب دار می دانند. در 
اطرافیانمان افراد بسیاری را دیده ایم که همیشه به عنوان مثال آموکسی سیلین 
به همراه دارند و با بروز کوچک ترین عالئم گلودرد از آن استفاده می کنند؛ اما 
آیا این نوع مصرف آنتی بیوتیک می تواند مفید باشد یا این رفتار برای فرد بیمار 

و کل جامعه مشکل زا خواهد بود؟

مهرنوش اردالن یکتا 

به مناسبت هفته آگاهی از افزایش مقاومت آنتی بیوتیک
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آنتی بیوتیک و مقاومت به آن
آنتی بیوتیک ها داروهایی هستند که رشد و تکثیر باکتری ها را آهسته کرده 
و سپس آن ها را از بین می برند. تا به امروز چندین نوع باکتری شناخته و 
انواع متعددی آنتی بیوتیک نیز ساخته شده است. با گذشت زمان، بعضی 
از باکتری ها به تدریج خاصیت مقاومت در برابر آنتی بیوتیکی که قبل تر به 
آن حساس بوده اند را پیدا می کنند که امری طبیعی و قابل انتظار است. 
آن  نمی تواند  آنتی بیوتیک  از  نوع خاصی  دیگر  که  است  معنی  بدان  این 
نوع باکتری را که حال مقاومت پیداکرده است، از بین ببرد و باکتری در 
بدن تکثیر می شود. از سال های قبل راهی که برای این مسئله اتخاذشده، 
ساختن آنتی بیوتیک های جدیدتر بوده است؛ اما در سال های اخیر سرعت 
جدید  آنتی بیوتیک های  تولید  سرعت  از  باکتری ها  در  مقاومت  ایجاد 
علت  است.  داشته  همراه  به  را  زیادی  نگرانی های  که  است  سبقت گرفته 

اصلی این افزایش سرعت مقاومت در چیست؟

علل ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی
� استفاده بیش ازحد

نامناسب  و  بیش ازحد  استفاده  مقاومت،  افزایش  از مهم ترین دالیل  یکی 
از آنتی بیوتیک هاست. تنها در آمریکا تخمین زده می شود که یک دوم تا 
به  الزم  باشد.  نامناسب  و  غیرضروری  آنتی بیوتیک ها  مصرف  از  یک سوم 
بیماری  بیماری هایی که علت  تنها در درمان  آنتی بیوتیک  ذکر است که 
گروه  بر  تنها  آنتی بیوتیک  نوع  هر  و  می شود  واقع  مؤثر  است،  باکتری 
خاصی از باکتری ها می تواند تأثیر بگذارد و در بیماری های ویروسی نه تنها 
بدن  آسیب رسان  غیر  و  مفید  باکتری های  کشتن  با  بلکه  ندارد  تأثیری 
می تواند طول درمان را طوالنی تر کند. به همین دلیل است که استفاده 
از آموکسی سیلین یا اصرار به تجویز پنی سیلین یا سایر آنتی بیوتیک ها در 

هنگام ابتال به سرماخوردگی یا آنفلوانزا، امری کاماًل غلط است.
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� مصرف نامنظم و غیرمسئوالنه آنتی بیوتیک
بسیاری از افراد زمانی که آنتی بیوتیک برایشان تجویز می شود، بعد 
از رفع عالئم بیماری دوره درمان خود را نیمه کاره رها می کنند. این 
کار می تواند منجر به ایجاد باکتری های مقاوم شود. در برخی موارد 
برایشان تجویزشده  بیماری خاصی  آنتی بیوتیک هایی که در  از  افراد 
و باقی مانده در بیماری دیگری استفاده می کنند و یا به فرد دیگری 
مقاومت  ایجاد  در  موارد  این  تمامی  می دهند.  درمان  به منظور 

آنتی بیوتیکی مؤثر هستند.
� مصرف بی رویه آنتی بیوتیک در دام ها و مواد غذایی

و  دامداری ها  در  آنتی بیوتیک  بی رویه  مصرف  اخیر  سال های  در 
محصوالت کشاورزی یکی دیگر از عوامل مقاومت آنتی بیوتیکی است.

عوارض ناشی از مقاومت آنتی بیوتیکی
عوارض ناشی از مقاومت آنتی بیوتیکی می تواند بسیار گسترده باشد. 
این خصوصیت  می توانند  می آیند  وجود  به  که  مقاومی  باکتری های 
خود را به نسل های بعد از خود منتقل کنند آن ها می توانند به سرعت 
منتشر شوند و افراد در هر سنی را درگیر کنند و با توجه به میزان 
و  شوند  پخش  کشورها  تمامی  در  به سرعت  بین قاره ای  سفرهای 
باشند. آن ها ممکن است  بهداشت جهانی  برای  به این ترتیب خطری 
موجب بستری های طوالنی مدت  بیمارستانی، هزینه های بیشتر طبی 

و افزایش میزان مرگ ومیر  شوند.
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می توان  چه کارهایی  آنتی بیوتیکی  مقاومت  میزان  کاهش  برای 
انجام داد؟

� از اصرار به پزشک خود برای تجویز آنتی بیوتیک بپرهیزید.
� توصیه های بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به بیماری های عفونی را 

به دقت رعایت کنید.
� نسبت به انجام کامل واکسیناسیون خود و فرزندانتان حساس باشید. 
کاماًل  واکسن  انجام  با  دیفتری  مانند  باکتریایی  بیماری های  از  بعضی 

قابل پیشگیری هستند.
� هرگز از آنتی بیوتیکی که برای فرد دیگری تجویزشده است، استفاده 

نکنید.
� با مصرف نکردن شیر غیرپاستوریزه، شستن مرتب دست ها، پختن 
کافی مواد غذایی میزان خطر ابتال به عفونت های باکتریایی ناشی از غذا 

را کاهش دهید.
� مصرف آنتی بیوتیک تنها با تجویز پزشک و دقیقا به میزان گفته شده 

صورت گیرد و درمان را کامل کنید.
نکنید، شاید  استفاده  بیماری دیگری  در  باقی مانده  آنتی بیوتیک  از   �

برای این بیماری مناسب نباشد.
با رعایت نکات گفته شده، می توان بخشی از مسؤولیت این نگرانی که 
نگرانی  این  داد. بخش دیگر  را کاهش  به جامعه عمومی است  مربوط 

متوجه پزشکان و مراقبین بهداشتی و امور دامی و کشاورزی است.
امید که با رعایت و آگاهی هر چه بیشتر نسبت به استفاده بهینه از 

آنتی بیوتیک ها بتوانیم جامعه سالم تری داشته باشیم.
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پاسخ به پرسش های پزشکی شما

شما هم اگر سوالی 
در زمینه مسایل پزشکی 

و سالمت عمومی دارید 
می توانید با ما تماس بگیرید 
تا در این بخش به سوال شما 

پاسخ داده شود
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درمان سینوزیت حاد

در  اینجا  حاال  و  کرده  طبابت  ایران  در  سال ها  اردالن یکتا  مهرنوش 
مونترال تالش دارد با روزنامه نگاری، تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهد. 
او پاسخگوی سؤاالت شما در حوزه سالمتی خواهد بود. این پاسخ ها صرفاً جنبه 

اطالع رسانی دارد. برای هرگونه درمانی باید به پزشک خود مراجعه کنید.
سؤاالت پزشکی خود را به آدرس زیر ارسال کنید:

info@medad.ca  

سالم! برای مدت چند روز عالئم گرفتگی بینی و سردرد داشتم که در مراجعه 
به پزشک، سینوزیت حاد تشخیص داده شد. نظر پزشک این است که نیاز به 
آنتی بیوتیک ندارم و عامل ویروسی است و می توانم از داروهای بدون نسخه 
استفاده کنم. به نظر شما چه دارویی استفاده کنم و چه کارهای دیگری برای 

بهبودی می توانم انجام دهم؟
با سالم به شما دوست عزیز. با توجه به این که سینوزیت شما از نوع ویروسی است 
با  را  به نسخه ای که شامل دکونژستان )خون رسانی  نیاز  از داروهای بدون  می توانید 
ادویل  مانند  به سینوس های ملتهب کم می کند( و کاهنده درد  باریک کردن عروق 
تولید  نیز  سینوزیت  مخصوص  داروهای  تایلنول  و  ادویل  شرکت های  کنید.  استفاده 

کرده اند که هر دو این گروه را شامل می شود.
همین طور می توانید از بخور آب گرم چه به صورت انداختن حوله و گرفتن صورت بر 
روی ظرف حاوی آب داغ یا دوش گرفتن با آب گرم استفاده کنید. استفاده از کمپرس 
گرم بر روی سینوس ها و شستشوی بینی و سینوس ها با اسپری یا محلول شستشوی 
وسیله  از  استفاده  و  فراوان  مایعات  نوشیدن  باشد.  کمک کننده  می تواند  نیز  سالین 
ویژه ای به نام neti pot که به شستشو و خروج موکوس داخل بینی و سینوس کمک 

می کند، از روش های دیگر درمان هستند.
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کانادا در سوگ شقایق  ها
هر  پای  به  دسته  دسته  شقایق،  گل های  نبرد،  جبهه های  در 
مکانی.... هر  در  و  گوشه ای  هر  می شوند.....در  نثار  کسی  یاد  به  و  صلیب 
آوازهای بلبالن خسته با سوت گلوله های توپ در هم می پیچند....ما کسانی 
و دوستان خود هستیم....ما  یاد خانواده  در  اما هنوز  مرده ایم،  هستیم که 
در این دشت شقایق آرمیده ایم....آهای جوانانی که نا امید هستید، با شما 
هستیم، به پا خیزید، جامه های نبرد را به تن کنید و روح آزادگی را در خود 
بیدار نگه دارید...مبارزه را از یاد نبرید زیرا در این صورت شقایق های این 

دشت در خاطره زمان محو خواهند شد.....
  Flanders Field( »این بخشی از منظومه ای معروف به »دشت شقایق ها
به انگلیسی و به فرانسه، champ d'honneur( سروده کلنل جان مک ِکر  
John McCrae ، پزشک جراحی است که در واحد توپخانه ارتش کانادا در 
جریان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۵ خدمت می کرد.  از آنجایی که در 
جریان سرودن این شعر، سربازان کانادایی در نزدیکی یک دشت شقایق در 
بلژیک می جنگیدند، او این سرود را به نام دشت شقایق نامید و از آن زمان 
گل شقایق تبدیل به نماد سربازان وطن شد که در میدان های جنگ کشته 

می شوند. 

مریم ایرانی

به مناسبت ۱۱ نوامبر، روز یادبود سربازان جنگ
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در کانادا روز ۱۱ نوامبر هر سال ساعت ۱۱ صبح، هزاران کانادایی با 
نصب گل های شقایق روی سمت چپ سینه و روی قلب هایشان، یاد و 
خاطره چندین هزار سرباز کانادایی که درجنگ  کشته شده اند را گرامی 
می دارند. این همان روز و ساعتی است که جنگ جهانی اول به پایان 

رسید. 
یادبود  را روز  نوامبر  از ۱۱  بعد  اولین دوشنبه  اوایل دهه ۱۹۲۰،  در 
آن  در  که  شکرگزاری  روز  با  روز  این  ولی  نامیده بودند  وطن  سربازان 
سال ها در همین تاریخ برگزار می شد، تداخل داشت. برای همین، مردم 
به دلیل مشغول بودن به مراسمات آن روز از حضور در مراسم های این 
مناسبت مهم و تاریخی غافل می شدند. بنابراین، دولت کانادا در سال 
۱۹۲۸، بعد از پیگیری های زیادی که جانبازان و بازماندگان جنگ های 
جهانی انجام دادند، تاریخ جشن شکرگزاری را به ماه اکتبر منتقل کرد و 

۱۱ نوامبر را با عنوان » روز یادبود« در تقویم باقی گذاشت.

جنگ وتاثیرات آن روی کانادا
در جریان جنگ هایی که کانادایی ها در آن مشارکت کردند، در حدود 
۱۶۱ هزار نفر کشته و ۱۷۲ هزار نفر دیگر زخمی و مجروح باقی ماندند. 
بسیاری از این سربازان بازمانده جنگ، نه تنها زخم هایی در بدن بلکه 
زخم هایی عمیق در روح و قلب خود داشتند. تنها در یکی از بخش های 
وجود  جنگی  مجروح  و  کشته  نفر   ۱۳۰۵ نیوفاندزلند،  استان  کوچک 
دارد. مجموعا ۶۱۹۶۳۶ کانادایی در جنگ ها حضورپیدا کردند که از این 
تعداد در حدود ۵۹۴۴۴ نفر زن و مرد در جریان مستقیم مبارزات جنگی 
کشته شدند. ۱۵۰ نفر در نیروی دریایی سلطنتی کانادا و ۱۳۸۸ نفر هم 
در نیروی هوایی گارد سلطنتی انگلیس کشته شدند. از آمار زخمی ها 
میدان  به  انگلیس  ملکه  برای  که  هایی  کانادایی  دقیق  کشته های  و 
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در دست  دقیقی  آمار  اند،  و کشته شده  احتماال زخمی  و  رفته  جنگ 
نیست.۳۴۶۱ نفر در جریان این جنگ ها، جانباز شدند و طبق آمارهای 
پزشکان کانادایی، ۹۰۰۰ کانادایی بازمانده از جنگ از آثار پنهان آن رنج 
 Curley Christianمی برند. یک سرباز کانادایی به نام کیورلی کریستیان
یکی از سربازانی بود که هر چهار عضو دست و پای خود را در جریان 

جنگ جهانی اول از دست داد ولی زنده ماند.

بنای یادبود سربازان جنگ 
ملکه  و  ششم  جورج  شاه  را  کانادایی  مبارزان  برای  ملی  یادبود  اولین 
الیزابت  در سال ۱۹۳۹ در میدان کنفدراسیون در اتاوا ، نصب کردند. 
اصل  در  انجامید،  طول  به  آن  ساخت  سال   ۱۳ که  یادبود  بنای  این 
برای گرامی داشت، کشته شدگان جنگ جهانی اول بود. در این بنا، ۲۲ 
نظام، پزشک،  توپخانه، سواره  نظام  پیاده  از  شخصیت حاضر در جنگ 
پرستار، خدمات پشتیبانی و... به چشم می خورند. عالوه بر این یک برج 
صلح هم در کنار این یادبود، در نزدیکی ساختمان پارلمان ساخته شد 
نگهداری  آن  در  دوران جنگ  یادگاری های  و  کتاب ها  وتمام خاطرات، 

می شود.
 در سال ۱۹۸۲، بنای دیگری برای یادبود کشته شدگان جنگ جهانی 
دوم به این بنا اضافه شد و در سال ۲۰۰۰ هم آرامگاه »سرباز گمنام« به 
این منطقه اضافه شدکه هم اکنون تمام مراسمات مربوط به روز یادبود، 

در کنار این بناها در اتاوا برگزار می شود
آرامگاه »سرباز گمنام« در واقع مقبره، یکی از سربازان گمنامی است که 
بقایای جسدش در جریان جنگ جهانی دوم در خاک کشورهای اروپایی 
پیدا شده بود. دولت کانادا در سال ۲۰۰۰، این جسد را به اتاوا انتقال داد 
و در مراسمی نمادین و به یادبود ۶۸۴۶ سرباز کانادایی گمنامی که در 
جنگ ها کشته شده بودند، در روز ۲۸ ماه مه سال ۲۰۰۰ در کنار بناهای 

یادبود ملی جنگ در اتاوا به خاک سپرد.
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مردم در روز یادبود در کانادا چه می کنند؟
سیاری از مردم در هفته های قبل از روز یادبود،گل شقایق قرمز را به 
نشان احترام روی سینه خود نصب می کنند. برخی هم از گل شقایق 
جنگ  در  که  است  غیرنظامی  افراد  نماد  که  می کنند  استفاده  سفید 
از  دارند.  هم  ویژه ای  برنامه های  نوامبر،کلیساها   ۱۱ در  شدند.  کشته 
جمله اینکه به یاد درگذشتگان جنگ دعا می خوانند، یک دقیقه سکوت 

کرده و عود روشن می کنند. 
مراسم رسمی دولت کانادا برای یادبود جنگ در اتاوا، انتاریو، برگزار 
میدان  در  یادبود  بنای  و  گمنام  سرباز  آرامگاه  سر  بر  مردم  می شود. 
گل  دسته  یا  و  کرده  روشن  شمع  و  می آیند  هم  گرد  کنفدراسیون 
می گذارند. یادگارهای جنگی مثل عکس ها، نامه ها و خاطرات سربازان 

هم دراین بنای یادبود برای مردم نمایش داده می  شود. 
و  درس ها  جلسات،   برپایی  با  یادبود   روز  در  مدارس  از  بعضی 
سخنرانی های ویژه در جنگ و سربازان از این روز استقبال می کنند. در 
همه استان های کانادا، این روز را گرامی می دارند ولی برخی از استان ها 
برای این روز تمهیدات ویژه تری دارند و در قالب تعطیلی و یا مقررات 

خاصی آن را برگزار می کنند. 
در استان مانیتوبا، به احترام سربازان جنگ، بین روزهای ۹ صبح تا ۱ 
بعد از ظهر در روز یادبود هر گونه خرید و فروش کاال و داد و ستد، به 

استثنای خدمات بهداشتی، دارویی، غذا و سوخت 
رسانی و کمک های اولیه، ممنوع است.

تحت  عمومی  تعطیل  روز  این 
اما  نیست،  مانیتوبا  کار  قانون 

اکثر صنایع در مانیتوبا مجاز 
اینکه  مگر  کارنیستند  به 
وجود  خاصی  شرایط 
انتاریو،  در  داشته باشد. 
کارفرمایان،  از  بعضی 
در روز یادبود کارکنان 
تعطیل  را  خود 

می کنند.
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این روز، یک تعطیالت قانونی در کبک نیست، هرچند شرکت هایی 
که از طرف دولت  فدرال در کبک حضور دارند،  این روز را تعطیل 
می کنند. اگر مثل امسال، روز یادبود روز تعطیل مثل شنبه یا یکشنبه 
باشد، کارگران وکارمندان می توانند، روز قبل یا بعد کاری را مرخصی 

با حقوق داشته باشند.
تعطیل  شرکت ها،  برخی  در  کارکنان  از  برخی  اسکوشیا،  درنوا 
می کنند.  طبق قانون اگر کارکنان در این روز کار کنند، می توانند از 

کارفرمایان خود تقاضای اضافه کاری داشته باشند. 

روز یادبود فقط در کانادا برگزار نمی شود
روز یادبود در بسیاری از کشورها، به ویژه جمله استرالیا و نیوزیلند 
هم که تحت سلطه بریتانیای کبیر هستند، گرامی داشته می شود. در 
ایاالت متحده، روز جانبازان درهمین روز ۱۱ نوامبر برگزار می شود.. 
در بریتانیا، یکشنبه نزدیک به ۱۱ نوامبر به عنوان روز یادبود انتخاب 

شده است.  
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اگر از خواندن مداد لذت می برید 
اشتراک آن را 

به دوستان خود پیشنهاد دهید
اشتراک مداد رایگان است

فرم اشتراک

http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1
http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1

